
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på avancerad nivå 
Independent degree project − second cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Omvårdnad 15hp 
Nursing Science 15hp 
 
Sjuksköterskors upplevelser av beslutsstödet i läkemedelsordinationer – En 
enkätundersökning inom ambulanssjukvården Västernorrland 
Nurses’ perceptions of the decision support in medicine ordination – A questionnaire in 
ambulance care Västernorrland 
 
Christer Axelsson 
Jonas Jonsson 



 1 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för hälsovetenskap (omvårdnad) 
Examinator:  Karl-Gustaf Norbergh, karl-gustaf-norbergh@miun.se 
Handledare:  Anita Berglund, anita.berglund@miun.se 
 Bosse Ek, bosse.ek@miun.se 
Författare:  Christer Axelsson, chax0200@student.miun.se 
 Jonas Jonsson, jojo0503@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Ambulanssjuksköterska, 60 hp 
Huvudområde: Omvårdnad 
Termin, år: HT, 2011  



 2 

 
Abstrakt 
Bakgrund: Inom ambulansorganisationen ordineras läkemedel via telefonordinationer eller genom 
generella direktiv som erhålles från ambulansöverläkaren. Ordinationer enligt generella direktiv ska 
utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. För att patienterna ska bedömas på samma sätt så 
behövs utarbetade bedömningsmallar och riktlinjer som sjuksköterskorna som arbetar i 
ambulanssjukvård kan arbeta utefter.  
Syfte: Att studera hur sjuksköterskor upplever läkemedelshantering inom ambulansorganisationen 
Västernorrland. 
Metod: Samtliga sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Västernorrlands län tillfrågades om 
deltagande. Totalt kom 74 individer (54%) att delta. Datainsamlingen genomfördes med enkät 
bestående av slutna frågor och möjlighet att skriva kommentarer till varje fråga.  
Resultat: Det framkom att personalen aldrig överskred maxdosen, men gav på eget initiativ 
läkemedel som de saknade generell ordination på utan att först kontakta läkare. Personalen tyckte 
inte att läkemedelsinnehållet i ambulanserna skulle vara olika men kände att de saknade vissa 
läkemedel, så som aktivt kol. Trots att flertalet uppgav att de visste vilken läkare de skulle kontakta 
för läkemedelsordinationer så var svaren väldigt olika då de skulle ange vilken denne var.  
Diskussion: Cirka en tredjedel av personalen gav någon gång läkemedel som de saknade generell 
ordination på, detta tros vara en handling av personalen som skulle gynna patienten så att de slapp 
vänta på exempelvis smärtlindring. Drygt hälften tyckte att de generella ordinationerna skulle vara 
anpassade till vilken typ av utbildning personalen hade. Det tror vi skulle vara bra för att kunna 
utnyttja den kompetens som finns i ambulansen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ambulanspersonal, Delegering, Enkäter, Läkemedelshanteringssystem, Praktiskt 
Omvårdnadsarbete, Sjuksköterskor. 
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Abstract 
Background: Within the ambulance organization drug prescriptions are prescribed by phone or by 
general directives received from the ambulance physician. Prescriptions by general directives should 
be prescribed restrictively and be regularly reviewed. In order to assess patients equal it is needed to 
develop assessment templates and guidelines that nurses who are working within the emergency 
medical services can work along with.  
Aim: To study how nurses experience handling of drugs within the Västernorrland ambulance 
organization. 
Method: All nurses within the Västernorrland ambulance healthcare was asked to participate. In total 
74 individuals (54%) participated. The collection of data was done by a survey containing closed 
questions and the opportunity to add a comment to each question. 
Result: The survey showed that the nurses never exceeded the maximum dose but took initiative by 
their own and gave the patient drugs that had no general prescription without first contacting a 
doctor. The nurses did not think that the contain of the drugs inside the ambulances should be 
different but they felt that they missed certain drugs such as active carbon. Although most of them 
said that they knew which doctor to contact for drug prescriptions the answers where very different 
when they were asked to specify who it was. 
Discussion: Approximately one third of the staff sometime gave medicines they had no general 
prescription for, this is believed to be an act of the staff that would benefit the patient so that they 
did not have to wait for example pain management. Just over half thought that the general 
prescriptions should be tailored to the type of education the staff had. That we believe would be an 
advantage so that the expertise that is available in the ambulance is utilized. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Delegation, Emergency Medical Technicians, Medication Systems, Nurses, Nursing 
Practical, Questionnaires. 
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1. Inledning 

Författarna till denna uppsats arbetar båda inom ambulanssjukvården i Västernorrland och har i 

yrket vid flertal tillfällen upplevt brister i de medicinska riktlinjerna vid omhändertagande av svårt 

sjuka eller skadade patienter. Konsekvenserna för patienten har blivit förlängd väntan på eller 

utebliven farmakologisk behandling, exempelvis smärtlindring då det saknas ordination enligt 

generella direktiv. Intresse har därför uppstått om att undersöka detta närmare. Om detta är ett 

problem upplevt av enbart författarna eller om det delas bland sjuksköterskorna inom 

ambulanssjukvården Västernorrland gör detta till en intressant studie då det kan vara ett problem 

som i slutändan drabbar patienten.    

 

1.1. Bakgrund 

Internationellt har ambulanssjukvården under de senaste 50 åren genomgått stora förändringar 

(Pearn, 1994; Wiklund, 1989). Utvecklingen har gått från enbart transport av patient till att kunna ge 

avancerad farmakologisk behandling prehospitalt. I början var ambulanserna bemannade med 

personal som helt saknade medicinsk utbildning, så som militärer och brandmän. Senare 

introducerades en ny profession, ambulanssjukvårdarna. I Sverige bestod deras utbildning på 60-

talet av en 3-veckors utbildning som innehöll både teoretisk och praktisk akutsjukvård. Denna 

utbildning förlängdes på 70-talet till en 7-veckors utbildning och på 80-talet till en 20-veckor lång. 

All ambulanssjukvård i Sverige bedrivs enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10. 

Författningen belyser vårdgivarens ansvar vad gäller Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens, 

de som arbetar inom ambulanssjukvården ska ha den kompetens som krävs för att kunna ge 

prehospital akutsjukvård samt kunna administrera läkemedel (Raadu, 2012).   

 

För att optimera vården prehopitalt och för att kvalitén ska vara likvärdig med akutsjukvården på 

sjukhus så beslutade Socialstyrelsen att ambulanserna skulle bemannas med legitimerade 

sjuksköterskor. År 2005 tog Socialstyrelsen bort ambulanssjukvårdarnas rättigheter att administrera 

läkemedel, och som följd av detta bemannades därefter ambulanserna med minst en sjuksköterska i 

besättningen (Socialstyrelsen, 2005). I en studie av Suserud och Haljamäe (1999) tyckte de 

tillfrågade läkarna att det fanns ett behov av sjuksköterskor i ambulanserna. Detta då det ställs allt 

högre krav på medicinskt kunnande, men också då tekniken tillåter att mer avancerad sjukvård kan 

påbörjas och ges redan i patienternas hem. 

 

Inom ambulansorganisationen ordineras läkemedel via telefonordinationer eller genom generella 

direktiv som erhålles från ambulansöverläkaren. Endast läkare får ordinera läkemedel enligt 

generella direktiv. I de generella direktiven ska anges indikationerna och kontraindikationerna samt 
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doseringen och antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas. 

Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en 

sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Ordinationer enligt generella direktiv ska utfärdas 

restriktivt och omprövas regelbundet. Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska 

finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (Socialstyrelsen, 2005).  

 

För att patienterna ska prioriteras/bedömas på samma sätt så behövs utarbetade bedömningsmallar 

och riktlinjer som sjuksköterskorna som arbetar i ambulanssjukvård kan arbeta utefter. Trots dessa 

mallar/riktlinjer har man sett att sjuksköterskornas erfarenheter kommer att påverka bedömningen. 

Vissa gånger kommer denna erfarenhet att hitta tillstånd och sjukdomar som inte dessa riktlinjer 

skulle ha fångat upp och patienten prioriteras upp till en högre nivå. Dåliga erfarenheter kan även få 

sjuksköterskorna att se svårare tillstånd hos patienten än vad den lider av, exempelvis att man 

prioriterar alla förkylningar som epiglottit, och på så sätt överprioritera patienterna med rädslan för 

att missa något (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

 

Faktorer som erfarenhet och utbildning kan bidra till att omhändertagandet av den svårt sjuka 

patienten skiljer sig åt. Avstånd och tiden in till sjukhus är av betydelse vad gäller graden av 

vårdnivå på plats för patienten. Den medicinska behandlingen och undersökningen blir ofta mer 

omfattande om patienten är långt från sjukhus då fler åtgärder kan bli nödvändiga för 

upprätthållande av svikt på vitalfunktioner hos en kritisk patient. Trots att det finns givna riktlinjer 

för prioriteringen av patienter väljer sjuksköterskor att avvika från dessa, de tenderade snarare att 

övarprioritera än att underprioritera patienterna. Denna överprioritering beror på rädslan att missa 

något allvarligt sjukdomstillstånd (Gunnarsson & Warren Stomberg, 2009).  

 

Man har sett att det inte bara räcker med regelbunden praktisk träning av olika moment för att uppnå 

en god vårdkvalité. Lika nödvändigt är att det finns klara riktlinjer och goda teoretiska kunskaper 

kring dessa moment så att man kan tillämpa den praktiska träningen i verkliga situationer (Rognås & 

Hansen, 2011).  

 

I en studie av Chambers och Guly (1993) framkom att smärtlindringen prehospitalt i Storbritannien 

många gånger inte var tillräcklig. Om det berodde på att personalen inte hade tillräcklig kunskap om 

aktuella läkemedel som fanns tillgängliga eller om det berodde på otillräckligt farmakologiskt 

beslutsstöd är oklart.  
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Under 2012 gjorde Riksrevisionen (2012) en granskning av ambulanssjukvården i Sverige. Syftet 

med granskningen var att få en bättre bild över varför bland annat anmälningarna till Socialstyrelsen 

rörande ambulanstransporterna som görs ökar samt försöka komma på förändringar och 

förbättringar för att få en säkrare ambulanssjukvård.  De föreskrifter som reglerar 

ambulanssjukvården är ganska få och ospecifika, vilket leder till att respektive landsting själv får 

organisera och styra ambulanssjukvården. Landstingen får själva bestämma vilka utbildnings- och 

erfarenhetskrav som ska ställas på ambulanspersonalen, bara de uppfyller minimikravet att en är 

legitimerad sjuksköterska. Vidare får de bestämma vilka befogenheter ambulanspersonalen har och 

hur de ska behandla patienterna, vilket framgår i respektive landstings behandlingsriktlinjer för 

ambulanspersonalen. Riksrevisionen tyckte att Socialstyrelsen skulle komplettera sina föreskrifter så 

att utförandet av ambulanssjukvården skulle vara tydligare och så att utförandet blev enhetligt över 

hela landet, detta skulle ge nationella och tydliga behandlingsriktlinjer för ambulanspersonalen. 

Riksrevisionen tror att dessa åtgärder till viss del ska minska eller avstanna den ökning av 

anmälningar mot ambulanssjukvården om felbehandlingar. 

  

2.1. Syfte 

Syftet var att studera hur sjuksköterskor upplever läkemedelshantering inom 

ambulansorganisationen Västernorrland.  

 

2.2. Frågeställningar 

I vilken grad finns tydliga tillvägagångssätt då särskild ordination behövs? 

Hur skiljer sig upplevelserna åt beroende på utbildning, antal år som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården och stationstillhörighet? 

 

2.3. Definitioner 

Behandlingsriktlinjerna är en samling dokument över diverse olika sjukdomstillstånd och olycksfall, 

där det framgår hur ambulanssjukvården praktiskt och farmakologiskt ska handlägga varje enskilt 

tillstånd. 

Det farmakologiska beslutsstödet innefattar de ordinationer som ges enligt generella direktiv och de 

riktlinjer som för farmakologisk behandling finns nedskrivet i behandlingsriktlinjerna.  

Då vi i denna uppsats använder begreppet särskild ordination menar vi de tillfällen då inte 

ordinationerna enligt generella direktiv är tillräckliga eller tillämpningsbara, så som 

telefonordinationer, ordinationer inför överflyttning mellan vårdenheter. 
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3. Metod  

3.1. Design 

Studien genomfördes i form av en tvärsnittsstudie. Då syftet var att beskriva samt redogöra för vissa 

variabler passade det bra att använda en icke experimentell forskningsdesign av beskrivande 

karaktär (Polit & Hungler, 1999).  

 

3.2. Urval och procedur 

Samtliga sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Västernorrlands län valdes ut. Studien kan 

således betraktas som en totalundersökning vad gäller hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

i Västernorrland upplever läkemedelshantering inom ambulanssjukvården. Till anställd räknades i 

denna studie de som under aktuell undersökningsperiod hade antingen fast anställning eller ett 

vikariat längre än två månader, timanställda var således exkluderade.  

 

Kontakt togs med respektive stationschef för samtliga nio stationerna i Västernorrland. Via 

stationscheferna erhölls namnlista på dem som uppfyllde kriterierna enligt ovan för deltagande. 

Cheferna informerade personalen på arbetsplatsen om kommande studie. Enkäten skickades i 

personligt märkta kuvert till vardera station som sedan distribuerades till de tilltänkta deltagarna 

enligt vardera stations ordinarie postgång. Med enkäten följde ett informationsbrev (bilaga 1) samt 

ett portofritt svarskuvert adresserat till en av handledarna vid Mittuniversitet som sedan 

vidarebefordrade kuverten oöppnade till författarna.  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkät (bilaga 2 & 3) som konstruerades utifrån 

författarnas egna erfarenheter från läkemedelshantering inom ambulanssjukvården och aktuell 

litteratur. Enkäten bestod av tre delar, bakgrundsvariabler och två olika delar med frågor. 

Bakgrundsvariablerna bestod av frågor som kartlade deltagarnas ålder, kön erfarenhet och 

stationeringsort. Stationeringsorterna namngavs enligt tabell 1, för att minimera risken att svar 

kunde identifieras, samt grupperades med avseende på avståndet till sjukhus (från stationeringsort 

till hemsjukhus). Enkätens första frågedel bestod av sju frågor med fasta svarsalternativ. Andra 

frågedelen av enkäten utgjordes av tio påståenden av en sexgradig Likert-skala och där 

ytterpunkterna var instämmer fullständigt och instämmer inte alls. Fem av påståendena var positiva 

till sin karaktär medan övriga fem var negativa.  
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Tabell 1 Gruppering av ambulansstationerna med avseende på avstånd till sjukhus 

Stationer Avstånd mellan stationeringsort och 

hemsjukhus 

Station A, B & C 0-1 mil 

Station D, E, F & G 2-4 mil 

Station H & I 5-10 mil 

 

 

3.3. Dataanalys  

Allt analysarbete av data i enkäterna, förutom på de öppna frågorna, genomfördes med 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. Analys av enkätens 

båda delar genomfördes med avseende mot bakgrundsvariablerna: stationeringsort, erfarenhet och 

utbildningsgrad. Enkätens första del analyserades och presenterades med deskriptiv statisk mot 

bakgrundsvariablerna.  

Analys på enkätens andra del, tio påståenden rörande läkemedelshantering inom 

ambulanssjukvården, gjordes efter det att svaren på de negativa påståendena transformerats, dvs. att 

t.ex. ett högt instämmande på ett negativt påstående ger ett lågt resultat vid analys och 

resultatredovisning. Därefter har skillnader i resultat mellan de olika bakgrundsvariablerna 

analyserats med hjälp av Kruskal-Wallis test, vilket är ett icke-parametriskt test där man jämför 

medelvärden mellan olika grupper och man har fler än tre grupper att jämföra (Ejlertsson, 2003). En 

signifikansnivå var satt till 0,05. Påståendena i enkätens andra del analyserades dels med avseende 

på respektive påståendes medelvärde, dels med avseende på varje individs totalpoäng för varje 

påstående mot bakgrundsvariablerna. Svaren på de öppna frågorna och kommentarer redovisades 

endast i löpande text utan någon analys. 

 

3.4. Bortfall  

Bortfall kan delas in i individbortfall och partiellt bortfall. Med individbortfall menas att man 

erbjudit deltagande men att man av olika anledningar inte kommit att medverka i studien 

(Dahmström, 2005). Av totalt 137 individer som passade in på inklusionskriterierna och erbjöds att 

delta i studien, valde 74 stycken (54%) att delta, detta ger ett individbortfall på 63 individer (46%). 

Partiellt bortfall syftar till bortfall på enskilda frågor (Dahmström, 2005). Det partiella bortfallet på 

enkätens andra del, tio påståenden rörande läkemedelshanterting inom ambulanssjukvården, bestod 

av bara en person som inte svarade på ett påstående (påstående sex).  
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För att ersätta det avsaknade svaret så valde författarna att ersätta det med ett beräknat värde med 

avseende på varje individs totalpoäng med vad Polit och Hungler (1999) kallar estimate the missing 

value. I detta fall avrundades medelvärdet på aktuell fråga, till närmsta heltal. På enkätens första del 

saknades det svar hos några respondenter och några hade angivit flera svarsalternativ trots att det 

framgått att endast ett alternativ skulle anges. Detta partiella bortfall valdes att hanteras enligt det 

som Polit och Hungler kallar delete the missing cases, vilket innebär att individens svar på aktuell 

fråga stryks.  

 

3.5. Etiska aspekter  

De forskningsetiska krav som både det medicinska forskningsrådet och Northern Nurses’ Federation 

(2003) rekommenderar bygger på de etiska principer som uttrycks i FNs deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen (2008). Enligt Medicinska forskningsrådet 

(2000) bör man vid forskning samt i alla relationer mellan människor beakta fyra etiskt 

grundläggande principer. Dessa är respekt för personer (autonomiprincipen), godhetsprincipen, 

principen att inte skada samt rättviseprincipen. I denna studie informerades deltagarna dels om syftet 

med studien och dels om att deltagande var frivilligt, med detta uppnådde vi informerat samtycke. 

Godhetsprincipen innebär att forskningen potentiellt ska vara till nytta för omvårdnaden av den/de 

grupper som forskningen omfattar (Northern Nurses’ Federation, 2003). Denna potentiella nytta får 

inte vara större än den eventuella skada som forskningen kan innebära, den enskildes välmående går 

principiellt före samhällets och vetenskapens behov. Förhoppningarna med denna studie var att 

tydliggöra hur ambulanspersonalen upplevde läkemedelshanteringen inom ambulanssjukvården och 

det medicinska beslutstöd som de har i sitt arbete, så att dessa kontinuerligt vidareutvecklas. Då 

deltagarna i studien informerades om anonymitet, inga svar kunde härledas till specifika personer i 

den färdiga uppsatsen, och att studien har ej heller berört specifika patientfall så bedömdes riskerna 

vara minimala och nyttan med studien större. De besvarade enkäterna hölls inlåsta hos en av 

författarna så att inte obehöriga kunde komma åt dem. De besvarade enkäterna och samtliga 

datafiler med deltagarnas svar destruerades då studien var färdig.  
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4. Resultat 

Resultatredovisningen följer enkätens kronologiska ordning, först redovisas bakgrundsvariablerna 

och sedan enkätens övriga delar.  

 

4.1. Bakgrundsvariabler  

I studien deltog 78 % män och 22 % kvinnor. Utbildningsmässigt deltog 35 % legitimerade 

sjuksköterskor utan specialist utbildning, 36 % legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom ambulanssjukvård samt 29 % legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

övriga specialiteterna.  

Totalt antal år inom ambulanssjukvården hade 13 % individer arbetat upp till två år, 7 % hade 

arbetat mellan tre och fem år och 80 % hade arbetat sex år eller längre.  

Som sjuksköterska inom ambulanssjukvården var fördelningen att 18 % hade arbetat upp till två år, 

19 % hade arbetat mellan tre och fem år och 63 % hade arbetat sex år eller längre, två stycken valde 

att inte svara på frågan.  

 

4.2. Upplevelser runt läkemedelshantering 

På frågan om sjuksköterskorna kände sig trygga med att administrera läkemedel som patienterna 

kunde ha med sig på sekundärtransporter svarade 70 % att de kände sig trygga. 16 % svarade nej 

och 14 % vet ej. Exempel på läkemedel som individerna kände sig otrygga med var kopplat till 

infusionspumpar samt att de ansåg att den interna läkemedelsutbildningen var undermålig.  

 

Drygt hälften ansåg att det bör vara olika nivåer på de generella ordinationerna beroende på vilken 

specialistutbildning man har. En tredjedel tyckte inte det och övriga visste inte. Man gav förslag på 

att specialistutbildade sjuksköterskor skulle få ge Ketalar, att anestesisjuksköterskor skulle få ge 

anestesimedel och möjlighet att intubera ”levande” patienter. Man uttryckte även att kompetens 

skulle tas tillvara på, men att de generella ordinationerna skulle byggas på den reella kompetensen. 

De som var emot att olika nivåer på de generella ordinationerna tog upp att alla har rätt till samma 

vård, oberoende av vilka som arbetar, samt en fundering om hur mycket farmakologi man läser 

under specialistutbildningarna. 

 

En majoritet (78 %) angav att de aldrig överskred maxdosen på eget initiativ, medan övriga (18 %) 

svarade att de gjort det någon gång. Endast ett fåtal (4%) svarade att de inte visste om de gjorde eller 

hade gjort det. Exempel på de läkemedel som getts var Ketalar, Stesolid, Morfin, Adrenalin och 
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Voltaren. Kommentarer utöver dessa var att doseringen för Ketalar var för liten och att initialdosen 

av Morfin var för låg. 

 

Drygt en tredjedel (36%) gav någon gång läkemedel som de inte hade någon generell ordination på 

och knappt två tredjedelar (60%) gjorde det aldrig och ett fåtal (4%) svarade vet ej. Kommentarer 

till varför man gav läkemedel utan ordination var bland annat för lång väntan på läkarordination på 

att få ge Ketalar, men även att man vid vissa tillfällen ”glider” på indikationerna för olika läkemedel. 

Några kommenterade att de hade skrivit läkemedelsproven för länge sedan men inte fått något svar 

på proven, och att man arbetade helt utan några generella ordinationer. 

 

När det gäller läkemedelsinnehållet så tyckte 16% att det bör vara olika innehåll i ambulanserna 

beroende på stationeringsortens avstånd till sjukhuset. Drygt tre fjärdedelar (78%) tyckte inte det 

och 6% svarade vet ej. Läkemedel som individerna saknade var Kol, Rapifen, Ketogan, Syntocinon, 

Kolloidainfusionsvätskor, vasopressorer, Theofyllamin, Lanexat, Instanyl och läkemedel för att 

söva. 

 

En majoritet (81 %) av deltagarna angav att de visste vem de skulle kontakta om de skulle frångå 

sina generella ordinationer, ett fåtal (4 %) svarade vet ej och övriga svarade tydligt nej på frågan (15 

%) . Nästan hälften (41 %) av deltagarna svarade att de kontaktade behandlande läkare, medan 

övriga svar fördelades på primärvårdens läkare (2 %), anestesiläkare (11 %), styrsjuksköterska på 

akuten (7 %). 20 % av deltagarna valde flera alternativ och 19 % angav att de inte visste vem de 

skulle kontakta (Se figur 1 & 2).  
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Figur 1 Fråga till personalen om de vet vem de ska kontakta för läkemedelsordination. 
 

 
Figur 2 Personalen angav vem de kontaktade för läkemedelsordination. 

 
 
4.3. Påståenden rörande läkemedelshantering inom ambulanssjukvården 
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På enkätens andra del var svarsalternativen graderade från ett till sex, där man graderade hur väl 

man instämde med de givna påståendena. Endast de påstående där det fanns någon signifikant 

skillnad redovisas. 

Det fanns en signifikant skillnad på påståendet om att läkemedelsordinationerna i 

behandlingsriktlinjerna var tydligt skrivna (p=0,024), medelvärdet för Station B, Station G, Station 

H, Station E och Station I låg runt fyra och övriga fyra stationer låg runt fem.  

Även på påståendet om att uppdateringar i behandlingsriktlinjerna framkommer till medarbetarna 

fanns det en skillnad (p=0,002). Station C och Station B hade det högsta medelvärdet som låg kring 

fyra, efter dem kom Station E och Station H som låg kring tre. Som en egen grupp med ett 

medelvärde kring två låg Station I, Station D, Station G och Station A. Lägst medelvärde hade 

Station F som låg kring ett, och inte instämde alls med det påståendet. 

 

På påståendet om att de ordinerade maxdoserna var tillräckliga (p=0,043), hade Station A och 

Station H ett medelvärde kring fyra, Station B, Station D, Station C, Station E och Station F ett 

värde kring tre och Station G och Station I ett värde kring två. På detta påstående fanns det även en 

signifikant skillnad (p=0,009) då man jämförde mellan de svarandes totala erfarenhet av 

ambulanssjukvården. De som hade arbetat mellan noll och tre år hade ett medelvärde på fyra och ett 

halvt, de som hade arbetat mellan tre och sex år hade ett värde på två och de som hade arbetat mer 

än sex år hade ett värde på tre.  

 

På påståendet att de inte saknade någon information i läkemedelsdelen (p=0,049), hade Station H, 

Station E och Station I ett medelvärde kring tre, Station B, Station G, Station C och Station F låg 

kring fyra och Station D och Station A hade ett medelvärde kring fem. 

Sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård hade ett medelvärde kring två på 

påståendet om att deras nuvarande generella ordination var tillräcklig. Sjuksköterskorna med någon 

annan specialistutbildning hade ett värde kring tre och sjuksköterskorna utan någon 

specialistutbildning hade ett värde kring fyra. Detta gav en signifikant skillnad (p=0,006). 

 

På påståendet om att angivna läkemedelsdoser är relevanta i förhållande till de sjukdomstillstånd 

som ska behandlas (p=0,014) så hade de som arbetat mellan noll och tre år ett medelvärde kring 

fem. De som arbetat mellan tre och sex år och de som arbetat mer än sex år hade ett medelvärde 

kring fyra.  

 

Då man tittade på varje stations totala medelvärde på hur de instämde på enkätens andra dels alla 

påstående tillsammans, efter att de transformerats så att alla påståenden vart positiva, så fanns det en 
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signifikant skillnad (p=0,04), där resultatet varierade mellan 30 och 41 av totalt 60 poäng (se tabell 

2). 

 

Tabell 2 Stationerna totala medelvärde på enkätens andra del  
Station Totala Medelvärdet 

Station A 41,7 

Station D 40,0 

Station B 39,8 

Station C 38,2 

Station E 37,3 

Station H 37,0 

Station F 35,4 

Station G 34,0 

Station I 30,4 

 

 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 
Datainsamlingen genomfördes med enkäter vilket är naturligt med tanke på studiens syfte. Fördelar 

med att använda enkäter är bl.a. att fler respondenter kan delta jämfört med om t.ex. intervjuer hade 

tillämpats, detta gör att resultatet blir mer generaliserbart (Dahmström, 2005). Huruvida 

generaliserbarhet föreligger jämfört med andra delar av landet beror säkerligen på flera faktorer, 

t.ex. organisatoriska, varför denna fråga lämnas obesvarad.  

Ytterligare fördelar med att enkäter användes är att deltagarna kunde garanteras fullständig 

anonymitet.  

 

Nackdelar med att använda enkäter är bl.a. att möjligheterna att räta ut eventuella otydligheter i 

enkäten är starkt begränsad i jämförelse med t.ex. en strukturerad intervju (Dahmström, 2005). 

Ytterligare nackdelar med att använda enkäter är att undersökaren har svårt att motivera 

respondenterna till deltagande (Dahmström, 2005). Detta blev i studien särskilt påtagligt då den 

relativt låga svarsfrekvensen medförde att flera olika analysmetoder inte kunde genomföras. 

Svarsfrekvensen bland kvinnorna var 50% och 58% av de tillfrågade männen som valde att svara. 

Intresset att svara var störst på de små privatägda stationerna (Station I, E, H & F) och den 
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landstingsdrivna stationen C, där varierade svarsfrekvensen mellan 60% och 100%. På de övriga 

landstingsdrivna stationerna (Station D, A, G & B) låg svarsfrekvensen mellan 30% och 45%.  

 

När enkäter skall användas finns två alternativ, antingen används ett redan befintligt instrument om 

detta i tillräcklig utsträckning stämmer med syftet eller så konstrueras ett nytt instrument. Fördelen 

med det första alternativet är att frågorna i viss mån redan är kvalitetstestade (Ejlertsson, 1996). Då 

lämpligt instrument inte gick att finna till föreliggande studie valdes istället det senare alternativet, 

att konstruera en egen enkät. Frågorna konstruerades i de flesta fall utifrån författarnas egna 

erfarenheter och föreställningar vad frågorna faktiskt skulle mäta. Utvecklandet av ett frågeformulär 

med tillfredsställande validitet är enligt Dahmström (2005) en process som bör innehålla flera olika 

moment.  

 

Den sneda svarsfördelningen borde ha förutsetts och sålunda även de efterföljande 

analyssvårigheterna. Detta är en allvarlig brist i undersökningen. Trots att mycket tid lagts åt 

utvecklandet av frågeformuläret och sålunda åt stärkandet av dess validitet och reliabilitet inser man 

i efterhand att mer tid och kunskap borde ha lagts åt utvecklingen av frågeformuläret. Detta för att 

minska analyssvårigheterna och för att minimera de missförstånd som kan ha uppkommit då 

respondenterna svarade på frågeformuläret. Ytterligare validitetsbrist är att enkäten till viss del kan 

upplevas som färgad av författarnas egen förförståelse, nämligen att båda arbetar inom 

ambulanssjukvården. Det går inte att komma ifrån risken att frågorna omedvetet konstruerats på så 

sätt att de i slutänden i någon utsträckning blivit riktade efter författarnas egna åsikter.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

I enkätens första del framkom att flertalet av sjuksköterskorna kände sig trygga med att administrera 

andra läkemedel vid sekundäruppdrag än vad de normalt använder vid primäruppdrag.  Detta ser vi 

som positivt men man har sett i en studie från Korea att det kan finnas risker med att ta över redan 

iordningställt läkemedel, då den som tar över läkemedlet inte vet om innehållet eller styrkan är 

samma som märkningen (Kim & Bates, 2012).  

Ambulanspersonalen ansåg dock att den interna och fortlöpande läkemedelsutbildningen som de 

fick på sina respektive stationer var undermåliga samt att de inte kände sig säkra vid handhavandet 

av infusions- och sprutpumpar. McDowell, Ferner och Ferner (2009) kom fram till att om 

personalen både får ökad teoretiskt kunnande och öva praktiskt så minskar risken för 

feladministrering och personalen blir mer trygga med de läkemedel och den medicinsk teknisk 

utrustning som de handhar. Detta gäller speciellt då man arbetar inom akutsjukvården och hamnar i 

akuta situationer, då minskar felen som görs ju mer övning och erfarenhet som man har att stå på.  
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Majoriteten gav aldrig på eget initiativ mer än den av ambulansläkaren angivna maxdosen på olika 

läkemedel, däremot gav cirka en tredjedel av de svarande läkemedel som de inte hade någon 

generellordination utan att först kontakta någon läkare. Så ibland följde man regelverket och höll sig 

till sina generella ordinationer och ibland så valde man att frångå reglerna.  Några orsaker till att 

läkemedel ges utan någon generell ordination, som har angetts som svar i enkäten, kan vara att 

personal inte känner att de har tid att ringa till olika personer på akutmottagningen för att till slut få 

en läkemedelsordination. Även om det finns en generell ordination på ett läkemedel vid vissa 

tillstånd men inte vid andra likadana tillstånd, exempelvis finns ordination på antiemetika vid 

morfinbetingat illamående vid bröstsmärtor och inte vid morfinbetingat illamånade vid frakturer. 

Personalen väljer då att ge läkemedel trots att det inte riktigt uppfyller indikationerna som anges i de 

generella ordinationerna. Vidare upplevde några att de generella ordinationerna var otydligt skrivna 

och inte uppdaterades på flera år, så de var osäkra på om de hade några giltiga generella 

ordinationer. 

Även om personalen inte gav mer än den totala maxdosen så kunde de ge större bolusdoser än vad 

som var ordinerat i de generella ordinationerna, exempelvis så tyckte de att både Ketalar och Morfin 

var för snålt doserade. Detta visar lite att de flesta vet vilka regler som gäller vid administrering av 

läkemedel via generell ordination men man väljer ändå från gång till gång att bryta mot dessa regler 

men hänvisar lite till att man gjort det för patientens bästa och för att inte patientens ska behöva 

vänta och ha längre tid med smärta mer än nödvändigt. 

Alexis och Caldwell (2013) fann att det måste finnas tydliga och adekvata ordinationer samt 

behandlingsanvisningar som sjuksköterskorna kan följa, för att de skulle göra ett bra och säkert 

arbete.  

 

En sjättedel tyckte att läkemedelsinnehåller i ambulanserna bör vara anpassade till hur långt man 

hade till närmaste sjukhus, däremot så angav både de som ville anpassade ambulanser och de som 

tyckte att innehållet ska vara lika ett flertal olika läkemedel som de kände att de ibland eller ofta 

saknade. Då det är ett län med stora avstånd mellan stationsorterna och sjukhusen så kan det nog 

vara bra med att ha lika läkemedelsinnehåll i ambulanserna men att öka innehållet så att man 

adekvat kan behandla lite svårare sjuka/skadade eller patienter med lite kraftigare smärttillstånd en 

längre tid eller längre avstånd. Man upplevde också att man saknade läkemedel för att behandla 

hypotoni (vasoaktiva droger och kolloida lösningar), intoxikationer (Lanexat och aktivt kol) och 

svårare smärttillstånd (Fentanyl och Rapifen).  

Drygt hälften tyckte att det borde vara olika generella ordinationer baserat på vilken 

specialistutbildning som man gått, eller att den generella ordinationen borde vara olika beroende på 
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om man är sjuksköterska med eller utan specialistutbildning. På detta sätt skulle man kunna ta 

tillvara på den kompetens som ändå finns i ambulanserna och samtidigt kunna öka på 

läkemedelsinnehållet i ambulanserna. Vi tror likt de svar vi fått att det går att använda 

specialistkompetensen mer adekvat, vilket även en studie gjord av Kanowitz, Dunn, Kanowitz, 

Dunn och VanBuskirk (2006) styrker. I deras studie har graden av smärtlindring mätts och 

författarna har undersökt vilka eventuella biverkningar som skulle kunnat uppstå. De har då 

fokuserat på läkemedlet Fentanyl. Studien visade att smärtlindringen var väldigt effektiv och inga 

senare komplikationer uppstod efter behandling. Det här är bara ett exempel på läkemedel som vi 

tror skulle kunna användas för patientens bästa om det fanns på generella ordinationer för 

specialistutbildade sjuksköterskor.  

 

Vid behandling av en patient där de generella ordinationerna inte är tillräckliga eller inte utfärdade 

på ett preparat eller rätt indikation så måste man kontakta en läkare för att få en ordination på 

telefon. En majoritet visste vilken läkare de då skulle kontakta enligt de riktlinjer som 

ambulansläkare gett. Trots detta så var spridningen då de svarande fick ange vilken läkare de skulle 

kontakta ganska stor. Det borde vara så att om personalen vetat vilken läkare de skulle kontakta för 

ordinationer, så hade de kryssat för samma alternativ i större utsträckning än de gjorde. Detta 

indikerar att det inte finns några tydliga riktlinjer som medarbetarna känner till, på vem man ska 

kontakta då man behöver någon särskild ordination.  

 

Att det inte finns tydliga riktlinjer eller bra/tillräckliga generella ordinationer från ambulansläkaren 

kan vara en orsak till alla olika påståenden och skapar en liten dominoeffekt som kan avhjälpas. Om 

de generella ordinationerna saknas eller maxdoserna upplevs som otillräckliga så måste 

medarbetarna ringa till en läkare för att få en telefonordination. Vi tror att då riktlinjerna för vem de 

ska kontakta upplevs som otydliga, så då väljer personalen att handla på eget bevåg, för att inte 

patienten ska behöva vänta.  

För att minimera den osäkerhet som råder vid handhavande av läkemedel och utrustning vid 

sekundärtransporter skulle man utarbeta bättre intern utbildning inom farmakologi och 

medicinskteknisk utrustning av exempelvis infusionspumpar.  

Man skulle även kunna ge sjuksköterskorna utan specialistutbildning en generell ordination på alla 

de läkemedel som man har idag i ambulansen samt att plocka in lite mer läkemedel så som 

vasoaktiva droger, starkare smärtlindring i ambulanserna och ha en generell ordination på dessa till 

sjuksköterskorna med specialistutbildning. Detta för att tillvarata den kompetens som de får under 

sin specialistutbildning och motivera personalen att vidareutbilda sig. Detta tror vi skulle gynna 

patienterna och leda till ett bättre prehospitalt omhändertagande. 
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Utav enkätens andra del kan man tolka att personalen är nöjda med läkemedelshanteringen och med 

de medicinska behandlingsriktlinjer som finns och att de instämmer med de positivt riktade 

påståendena. Rent generellt tyckte personalen att de medicinska ordinationerna var tydligt skrivna, 

men åsikterna var väldigt delade då påståendet om hur uppdateringar i behandlingsriktlinjerna kom 

personalen tillkänna. Station E och Station H tyckte att information om uppdateringar som gjorts var 

godkända men mer åt det negativa hållet, medan Station C och Station B tyckte att de var godkända 

men mer åt det positiva hållet. Och resterande stationer tyckte att informationen som de fick var 

bristfällig och att den inte kom dem till känna. 

 

Samtliga stationer som drivs av landstinget själv tyckte i varierande grad att de inte saknade 

information i läkemedelsdelen, medan de fyra stationer som drivs av en privat aktör med landstinget 

som uppdragsgivare, tyckte att de saknade information. Detta skulle kunna förklaras med att de 

privat drivna stationerna inte har tillgång till samma interna nätverk som de landstingsdrivna 

stationerna har. En studie belyser olika problemområden som kan leda till fel vid administrering av 

läkemedel (de Oliveira & de Bortoli Cassiani, 2007). De tar upp vikten av att information vid byten 

av läkemedel måste komma ut till all personal samt ge information om eventuella nya läkemedel, 

dess effekt samt eventuella biverkningar som kan uppstå.  

 

Merparten av personalen på de olika stationerna instämde till viss del att de ordinerade maxdoserna 

var tillräckliga, Station A och Station H var mer positiva och Station B, Station D, Station C, Station 

E och Station F var mer åt det negativa hållet. Station G och Sation I tyckte inte att maxdoserna var 

tillräckliga. Orsaken till att dessa två inte tycker att maxdoserna är tillräckliga kan vara i Station I:s 

fall att de har långa transportvägar till sjukhuset. Detta kan även bli fallet för Station G då de nästan 

ligger mittemellan tre sjukhus.  

På samma påstående så märktes att då man blivit mer erfaren inom ambulanssjukvården så tyckte 

personalen att maxdoserna var otillräckliga. De som bara hade arbetat upp till tre år inom 

ambulanssjukvården tyckte att de var tillräckliga, medan de som arbetat längre än tre år, i olika 

grader tyckte att maxdoserna var otillräckliga. Detta kan bero på att ju mer erfarenhet personalen har 

ju mer törs de behandla, man törs ge smärtlindring tills patienten är smärtfri och inte bara tills 

smärtan är uthärdlig som de kanske gör som ny. Då det kan finnas en rädsla för alla olika 

biverkningar som läkemedel kan ge. 

Även på påståendet om att de ordinerade läkemedelsdoserna var relevanta i förhållande till de 

sjukdomstillstånd som ska behandlas så märktes det en skillnad på de som arbetat längre än tre och 

de som arbetat upp till tre år. De mer erfarna instämde till mindre grad än de som är relativt nya. 
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Detta kan nog bero på att man från början är så fokuserad på att lära sig arbetat, medan då man 

arbetat ett tag så blir man mer van de olika läkemedlen och törs använda de mer än då man är ny. 

Man kan även ha en större handlingsberedskap för om det skulle bli någon biverkan, då man har 

arbetat ett tag och fått en viss erfarenhet. Detta är våra reflektioner, dock tyder en studie gjord på 

sjuksköterskor och patienter att sjuksköterskorna har en tendens att undervärdera patientens känsla 

av sjukdom, och på så vis underbehandla patienten (Stalnikowicz, Mahamid, Kaspi & Brezis, 2005). 

De har i studien tagit hänsyn till erfarenhet men den har inte visat sig ha någon betydelse. 

 

Sjuksköterskor som har gått någon form av specialistutbildning upplevde att deras nuvarande 

generella ordination knappt var tillräcklig, de som gått specialistutbildning inom ambulanssjukvård 

upplevde tydligast att deras generella ordination var otillräcklig. Medan de sjuksköterskor som inte 

hade någon specialistutbildning tyckte att deras generella ordinationer var tillräckliga. Detta skulle 

kunna förklaras med att de som gått någon specialistutbildning tycker sig ha en djupare kunskap 

inom farmakologi och behandling av olika tillstånd och att de som gått specialistutbildning inom 

ambulans har djupare kunskap inom just omhändertagande ambulanssjukvård och därför tycker att 

de generella ordinationerna som är samma för alla sjuksköterskor, är otillräckliga. En studie av 

Simonsen, Johansson, Daehlin, Osvik och Farup (2011) belyser detta område där de undersökt 

sjuksköterskors medicinska kunskap, de kom fram till att tre fjärdedelar av den undersökta gruppen 

hade otillräcklig medicinsk kunskap. Detta tros bero på för lite farmakologi i 

sjusköterskeutbildningen, samt för lite teoretisk inläsning efter sjuksköterskeutbildningen. Detta tror 

vi stämmer med de resultat vi fått där de med specialistutbildning önskar utöka sina generella 

ordinationer.  

 

6. Slutsats 

Sammantaget visar denna studie på en övervägande positiv bild av de behandlingsriktlinjer som 

ambulanssjukvården har att arbeta efter. Nedan redovisas i punktform några slutsatser som berör de 

frågeställningar som formulerades under syftet.  

 

 Personalen upplever att de vet vilken läkare som ska kontaktas för läkemedelsordinationer, men 

svaren varierar då de anger vem de ska kontakta, vilket tolkas som att rutinerna inte är så tydliga 

eller kända hos personalen.  

 Då personalen arbetat längre och fått mer erfarenhet så upplevde de att de ordinerade 

läkemedelsdoserna ibland inte var tillräckliga och relevanta i samma utsträckning som de som 

hade mindre erfarenhet. Sjuksköterskor som hade en specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård upplevde att deras generella ordination ibland var otillräcklig, medan 
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sjuksköterskorna utan någon specialistutbildning var i högre grad tillfreds med sin generella 

ordination. 
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Bilaga 1 
 
Enkät om läkemedelshantering inom ambulanssjukvården Västernorrland 
Ambulanssjukvården har under de senaste årtiondena utvecklats beträffande behandlingsmöjligheter och 
läkemedelsadministrering. Få undersökningar har genomförts av ambulanspersonalens upplevelse av de 
behandlingsriktlinjer och beslutsstöd som finns. En ökad kunskap inom dessa områden kan leda till en positiv 
utveckling som gynnar både ambulanspersonal och patient.  
 
Syftet med denna studie är att studera hur sjuksköterskor upplever läkemedelshantering inom 
ambulansorganisationen Västernorrland.  
     
Samtliga anställda sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor samt sjuksköterskor med längre vikariat inom 
ambulanssjukvården i Västernorrlands landsting kommer att erbjudas delta i denna studie genom att besvara 
bifogat frågeformulär. För att få uppgifter om vilka som passar in på dessa kriterier så kontaktades varje 
enhetschef som lämnad ut namnlistor. Över de sjuksköterskor som passade in i dessa kriterier. Organisationen 
inom ambulanssjukvården Västernorrland och dess enhetschefer har ingen insyn i studien. Studien ska mynna 
ut i en magisteruppsats vid Mittuniversitet. 
 
Vi ber dig att besvarar frågorna i det bifogade frågeformuläret så noggrant du kan. Det kommer att ta cirka 
10-15 minuter att besvara frågorna. När du är klar lägger du frågorna i det bifogade portofria svarskuvertet 
och skickar tillbaka det så fort som möjligt. 
Efter cirka 10 dagar kommer påminnelse att skickas ut via mail till alla som inbjudits att delta. 
 
Ditt deltagande är anonymt och dina svar kommer inte kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 
Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. 
Alla svar kommer att analyseras och presenteras på statistisk gruppnivå och enskilda individer kommer inte 
att kunna identifieras. 
 
De besvarade enkäterna kommer att förvaras inlåsta hos en av författarna och endast studenterna och 
handledarna kommer att ha tillgång till dessa. 
Då studien är klar kommer den att göras tillgänglig för alla deltagarna, bland annat kommer uppsatsen att 
sändas till samtliga stationer. 
 
Vi som genomför studien är två sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Västernorrland, som nu läser 
specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård vid Mittuniversitetet Östersund. Har du några 
frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss per telefon eller mail. 
 
Studerande  Studerande 
Christer Axelsson  Jonas Jonsson 
0731824418  0705434335 
chax0200@student.miun.se  jojo0503@student.miun.se  
 
Handledare  Handledare 
Anita Berglund   Bosse Ek 
Medicine Doktor    Universitetsadjunkt 
Universitetslektor  
anita.berglund@miun.se   bosse.ek@miun.se 
Institutionen för hälsovetenskap  Institutionen för hälsovetenskap 
Mittuniversitetet Östersund   Mittuniversitet Östersund 
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Bilaga 2 
Enkät om läkemedelshantering inom ambulanssjukvården! 
Detta frågeformulär består av två sidor och berör läkemedelshantering och läkemedelsordinationer som sker 
inom ambulanssjukvården. Frågorna berör omhändertagande av vuxna patienter.  
 
I enkäten används begreppet ”generella ordinationer” vilket i vardagligt bruk brukar benämnas 
”delegeringar”. 
 
Vi har full förståelse för att mycket rörande läkemedelsadministrering och dosering är individuellt och 
beroende på patienten, dock ber vi Dig ändå ta ställning till varje fråga så gott Du kan utifrån de doser och 
instruktioner som står i gällande behandlingsriktlinjer. 
 
Endast ett svar kan väljas på frågor där svarsalternativ förekommer. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Man    Kvinna     Ålder:______år 
 
Antal år/månader inom ambulanssjukvården:______år _________månader 
 
Antal år/månader som sjuksköterska inom ambulanssjukvården: _______år ______månader 
 
Utbildning (ange ett alternativ): Leg Sjuksköterska utan specialistutbildning   

          Leg Sjuksköterska med specialistutbildning   
        Ange vilken/vilka:____________________________ 

__________________________________________________________________________________
1. Vid sekundärtransport känner jag mig trygg 
med att administrera de läkemedel som kan 
följa med från avdelning (ex. Nitrodropp, 
Ketogan, Nexiumdropp). 
 Ja  Nej  Vet ej  
 
Om Nej, ge exempel på vilket/vilka läkemedel: 
______________________________________
______________________________________ 
 
2. Jag anser att det bör vara olika nivåer på de 
generella ordinationerna beroende på olika 
specialistutbildningar.  
Ja  Nej  Vet ej  
 
Eventuella kommentarer: 
______________________________________
______________________________________ 
 
3. Jag överskrider någon gång gränsen för 
maxdos på läkemedel på eget initiativ. 
Ja  Nej  Vet ej  
 
Om Ja, ge exempel på vilket/vilka läkemedel: 
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 

4. Jag ger någon gång läkemedel som jag inte 
har någon generell ordination på utan 
läkarordination. 
 Ja  Nej  Vet ej  
 
Eventuella kommentarer: 
______________________________________
______________________________________ 
 
5. Jag anser att det bör vara olika 
läkemedelsinnehåll i ambulanserna beroende 
på stationeringsortens avstånd till sjukhus. 
Ja  Nej  Vet ej  
 
Om Ja, ge exempel på vilket/vilka läkemedel 
som du saknar på din station: 
______________________________________
______________________________________ 
 
6a. Jag vet vem jag skall kontakta om jag 
behöver frångå mina generella ordinationer 
Ja  Nej  Vet ej  
 
6b. Om Ja, ange vem du skall kontakta. 

 Behandlande läkare (ortoped till 
ortopedpat, kirurg till kirurgpat osv.)  

 Primärvårdens läkare  
 Anestesiläkare  
 Styrsjuksköterska på akuten 



 26 

Bilaga 3 
Påståenden rörande läkemedelshantering inom ambulanssjukvården 
Här följer elva påståenden som handlar om hur Du generellt uppfattar läkemedelsordinationer 
och läkemedelsdelen i behandlingsriktlinjerna under ett ambulansuppdrag. Vi ber Dig att ta 
ställning till varje påstående och markera Din inställning genom att ringa in den siffra som 
bäst stämmer överens med Din uppfattning. Du kan bara ringa in ett alternativ och Du kan 
inte markera mellan siffrorna. 
___________________________________________________________________________ 
1. Jag anser att behandlingsriktlinjerna är tydligt skrivna vad gäller läkemedelsordinationer. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

2. Jag anser att uppdateringar i behandlingsriktlinjerna framkommer till mig. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

3. Jag anser att ordinerade maxdoser i behandlingsriktlinjerna är otillräckliga. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

4. Jag anser att min nuvarande generella ordination av läkemedel är otillräcklig 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

5. Jag anser mig finna stöd i behandlingsriktlinjerna då jag är osäker på 

läkemedelsadministrering och dosering. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

6. Jag anser att det framgår vilka ordinationer som gäller vid sekundärtransporter. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

7. Jag anser att angivna läkemedelsdoser i gällande behandlingsriktlinjer är relevanta i 

förhållande till de sjukdomstillstånd som ska behandlas (ex. morfin vid fraktur kontra morfin 

vid bröstsmärtor). 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

8. Jag anser att vid vissa situationer är det otillräckliga mängder utav befintliga läkemedel i 

ambulanserna. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

9. Jag anser att det finns situationer då jag saknar något sorts läkemedel i ambulanserna. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

10. Jag saknar information i läkemedelsdelen i behandlingsriktlinjerna. 

Instämmer inte alls         1         2         3         4         5         6         Instämmer fullständigt 

 
Övriga synpunkter, funderingar eller kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 


